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ATIVIDADES CÚLTICAS: RESPONSÁVEIS DA SEMANA – 1º a 04 de OUTUBRO DE 2018
Dia

Texto

Segunda
18:45
Terça
18:45

1 Tm 3.1-13

Quarta
17h
Quinta
18:45

Mensagem

Liturgia

Música

Acólito

Obs.

Jeferson Ozorio

Richarles Schuambach

Ruan Faller

Cor Lit.: Verde
Ordem das Matinas

Nm 11.4-6,
10-16, 2429
Mc 9.38-50

Roberto Geloch

Roger Nörnberg

Stanley Aguiar

Ruan Faller

Dr. Paulo Nerbas

Prof. Raul Blum

Tg 5.13-20

Roger Nörnberg

Roberto Geloch
Roger Nörnberg
Roberto Geloch

Ruan Faller
Samuel Milke
Ruan Faller

PALAVRA DA DIREÇÃO
[DIRETOR LEONERIO FALLER]

Azul e Branco chegou: Tanto as
atividades
artísticas
como
as
esportivas são oportunidades para os
participantes desenvolverem bons
relacionamentos, competição sadia,
respeito mútuo e honestidade.
Incentivamos aos moradores do
campus e aos alunos e familiares, que
não participam das competições, para
se fazerem presentes em torcidas
bem animadas.
Pitada de História: Em setembro de
1904, a filha de dois anos do casal
Hartmeister havia falecido. Foi uma
situação difícil, especialmente para d.
Theodora, que entrou em colapso no
começo de 1905. Hartmeister enviou
os cinco alunos para casa e retornou
aos Estados Unidos com a família. O
seu sucessor em Bom Jesus não
continuou o trabalho no Instituto. Três
dos ex-alunos deram aula em escolas
paroquiais. Dois deles foram para o
Seminário de Springfield, EUA, em
1907, onde estudaram até 1910.
Voltaram ao Brasil e serviram como
pastores (Mário L. Rehfeldt, Um grão
de mostarda, vol. 1, p.71).
Viagem para Bom Jesus: Nesta
semana serão passadas listas nas
salas a fim de se inscreverem para a
viagem. Mais informações, vejam nos
murais.
OBEM: No próximo sábado, dia 6, das
9h às 16h, participarão em sua
reunião anual (no refeitório) os
integrantes regionais da OBEM
(Associação de Obreiros Eméritos,
Esposas e Viúvas). Recebamos com

Dr. Gerson Linden

alegria e carinho estes servos e
servas que, pela graça de Deus,
o têm servido com amor e
dedicação por muitos anos.
Calçada: Com a ajuda financeira
de dois distritos da IELB, será
refeita, com blocos de cimento,
parte da calçada do Colégio para
o Refeitório.

ATIVIDADES DE
PROFESSORES

Leonerio Faller dirigiu o culto no
último Domingo, 30/9, na
Congregação Cristo Redentor,
Bairro Santa Tereza, São
Leopoldo. Na próxima quintafeira, 4/10, participará do
Conselho Distrital do Distrito
Concórdia, Bairro Arroio da
Manteiga, São Leopoldo.
Gerson Linden participa de
reunião do Conselho de ética da
IELB, na próxima sexta-feira pela
manhã.
Anselmo Graff será palestrante
no XIV Encontro da Associação
de Obreiros Eméritos, Esposas e
Viúvas (OBEM), no sábado, dia
06. O tema será baseado em
Isaías 6.1-8: “A graça de Deus
abre a porta para ser abençoado
e ser bênção”.

COROS MISTO E MASCULINO
[PROFESSOR RAUL BLUM]

Nesta quarta-feira retornamos às
nossas
atividades
normais.
Temos compromissos à frente.
No entanto, podemos reduzir o
tempo de ensaio, em vista das

Santa Ceia

atividades extras com o Azul x
Branco. Portanto, Coro misto terá
ensaio das 19 às 20 e o Coro
masculino das 20:30 às 21:30.

NOTÍCIAS DO DAMAL
[RENAN FIGUR – PRESIDENTE]

Azul x Branco
✓ Bela é a decoração de ambos
cordões. Parabéns aos artistas
envolvidos.
✓ Agradecemos a participação de
todos na primeira parte da noite
cultural, pedimos que esse ânimo
permaneça até o fim dos jogos.
✓ Parabenizamos o cordão Azul
pelas duas vitórias nas modalidades
coletivas (Vôlei e Basquete).
✓ Não se percam nas datas,
marquem seus jogos individuais o
mais cedo possível. Os delegados
de cada esporte devem entrar em
contato com os jogadores e estes
agendarem os enfrentamentos.

Eleições 2018 - #Burocracia
✓ Até quinta-feira os interessados
em montar uma chapa para o
DAMAL devem entregar os dados
ao Priebe (T2), para que ela seja
homologada.

OLHANDO
PALAVRA?

POR

UMA

BOA

“Pois, tanto o que santifica como os
que são santificados, todo vêm de
um só. É por isso que Jesus não se
envergonha de chamá-los de irmãos,
dizendo: A meus irmãos declararei o
teu nome, no meio da congregação
eu te louvarei” (Hebreus 2.11-12).

